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universal. Actualment LA IDEA DEL MES es tradueix a tretze idiomes i es distribueix a més de 25 països. 
 

 

Viure en l'amor il·lumina i escalfa els cors 
 

La bellesa del sentit de la pròpia vida es manifesta en l'amor, i és un do per als altres i 
per a la societat, encara que ens sentim inadequats, condicionats per les nostres 
limitacions, arrossegats per les circumstàncies externes. 

Però, com superar les incerteses que de vegades semblen dominar-nos, portant-nos a 
tancar-nos en nosaltres mateixos, a replegar-nos a l'esfera privada, a cultivar els 
nostres mesquins interessos personals, a desatendre les persones que ens envolten, a 
romandre indiferents davant el bé comú i les necessitats vitals de la humanitat? 

Com ens va ensenyar Chiara Lubich, cada home i cada dona pot fer la seva aportació en 
tots els camps de l'activitat humana: la ciència, l'art, la política, l'educació, la salut... 
Escoltant la veu de la consciència podrem redreçar i corregir cada expressió de la nostra 
vida. I serà precisament la nostra consciència la que revifarà la flama de l'amor en els 
nostres cors i tindrem ulls nous amb què mirar al nostre voltant, en l'àmbit en què 
vivim, en el nostre entorn laboral, entre els nostres amics, per donar alguna cosa al 
nostre proïsme, sabent que l'amor experimentat pels individus té un fort impacte 
social, aporta esperança i reforça els vincles socials, especialment quan les catàstrofes 
naturals i sanitàries causen dolor i agreugen la pobresa i ens permet trobar aliats amb 
qui compartir aquest amor. 

Aquesta va ser l'experiència viscuda durant la pandèmia, a casa de Jun, quan una 
comunitat de Filipines va ser devastada per un incendi i moltes famílies ho van perdre 
tot: “Malgrat que som pobres, la meva dona Flor i jo sentíem un fort desig d’ajudar Vaig 
compartir aquesta situació amb el grup de motociclistes del qual formo part, encara que 
sabia que estaven patint com nosaltres. Però això no va impedir que els meus amics 
treballessin de valent: vam recollir llaunes de sardines, espaguetis, arròs i altres aliments que 
vam donar a les víctimes de l’incendi. Sovint, la meva dona i jo ens sentim desanimats 
pensant què ens depararà el futur, però, encara que no siguem rics, creiem en el poder de 
l'amor i aquest amor ens empeny a continuar donant amb la seguretat que sempre tenim 
alguna cosa per compartir”. 

En el nostre amor pels altres aprofitem aquesta font inesgotable d'energia que és el cor 
humà, que ens impulsa a donar-nos a nosaltres mateixos amb ímpetu i sense vacil·lar, 
oferint el nostre temps i moltes vegades fins i tot els petits o grans recursos de què 
disposem. 
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I sempre experimentem que en donar també rebem molt de tots aquells amb qui 
compartim aquesta meravellosa aventura, una ajuda preciosa que sempre ens obre a 
l'esperança i ens ajuda a ser encara més generosos amb tothom. 

Sí, és veritat, quan som capaços d'estimar els altres en les seves necessitats i 
mancances, és com si encenguéssim una llum en una habitació fosca, una llum que 
il·lumina la nostra vida i la dels altres i escalfa la nostra existència, creant aquest corrent 
de reciprocitat que fa els nostres dies més alegres i càlids. 

I ja no estarem sols estimant, sinó amb els altres. 
 


